
Series 14 – Some important websites on 
Satpanth / 

સતપથં ધમ પર મા હતી આપતી વેબ-સાઈટો
08-Jun-2010

Dear All

While surfing the internet, I found certain websites that give interesting, yet true, information on 
Satpanth and its pillars on which the whole religion is standing.
ુ ં ટરનેટ પર search કરતો હતો યાર મને અ કુ સાર  website ના નામ મ યા  સતપથં અન ે
એ ધમના આધાર તભં પર સચોટ મા હતીઓ આપી રહ છે.

I thought that sharing these links was a good idea.
સ ુના સગવડ માટ મને લા ુ ંક એ website ના લ ક તમાર  સાથે બાં ુ.
Website Address Contents of the website 

http://www.satpanth.com 

Gives introduction on Satpanth by researcher W. Ivanow. The first 
and most extensive research by anybody. 
વ. ઇવનો  ્ ારા સતપથં ધમ ુ ંપ રચય.
સતપથં પર સ ુથી યાપક ાન આપ ુ ંપહ ુ ંકય કરનાર.
Source: http://www.ismaili.net/Source/0723/07231a.html 

http://contents.satpanth.com/

“Collectanea”, published in 1948, about Satpanth. The most extensive 
work covering history, satpanth literature, ginans, miracles by pirs, 
10th avatar, jannatpuri and other scanned texts. 
A must visit for everybody interested in knowing everything about 
Satpanth 
સતપથં પર મા હતી આપ ુ ં -“કલકેટનીઆ”, ૧૯૪૮ મા ં કાિશત અન ે
સતપથં ધમ ુ ં ઇિતહાસ, સા હ ય, ગીનાન, પીરના ચમ કારો, દસ 
અવતાર, જ ત રૂ  અને હ ત લે ખત ુ તકો વી અનેક વ ઓુ પર 
આજ ધુી મોટામા ં મો ુ ં Research કામ ની મા હત ુવો.
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સતપથં ધમ પર મા હતી મળેવનાર દરક ય તને આ website જોવી 
બ ુ જ ર  છે. 
Source: http://www.ismaili.net/Source/0723.html 

http://www.imamshah.com 

A brief information about Sayed Imam Shah and his mission in India 
સ યેદ ઈમામ શાહ અને તેમના કામ ુ ંmission પર પર ૂંકમા ંમા હતી 
Source:http://www.ismaili.net/histoire/history07/history716.html 

http://www.imamshah.org 

Momin Chetamani by Saiyyed Imam Shah. 
Momin Chetamani is a book written by Sayed Imam Shah to 
“Warn/Beware” Momins (The name given to satpanth followers by 
Imam Shah) on the dangers of not following Satpanth and paying 
Dasondસ યદે ઈમામ શાહ ર ચત “મોમીન ( મુના) ચેતમણી” 
દસો દ ન આપવાથી ુ ંઅ હત થઈ શક અન ેસતપથં ધમને ન પાળનાર 
લોકોને ડરાવ ુ/ંચેતવ ુ ં ુ તક “મોમીન ચતેમણી” લ ુ ં છે. 
Source: http://www.ismaili.net/granths/chetwanb.html 

http://www.nishkalankinarayan.com 

This website is in Italian language. Use google toolbar to translate the 
website to English. 
This website gives information on Imam Ali and Lord Krishna and Lord 
Vishnu. 
આ website, Italian (ઈટાલી) ભાષામા ંછે. તમે google toolbar વાપર ને 
english ક પછ  હ દ  ભાષામા ં ભાષાતંર કર  શકશો. 
આ website મા ંતમે ઈમામ અલી, ભગવાન ૃ ણ તથા ભગવાન િવ  ુ
પર મા હતી છે. 
Source: http://www.tradizionesacra.it/imamali-krishna-vishnu.htm 

You can download Google toolbar from… http://toolbar.google.com. You can use Google Toolbar 
to translate ANY website to the languages like, English, Hindi etc.
Google Toolbar download કરવા માટ આ લ ક પર વો http://toolbar.google.com. Google 

Toolbar ના મદતથી તમે કોઈ પણ website ને તમાર  ભાષા મક English અને Hindi/ હ દ  મા ં
ભાષાતંર કર ને વાચંી શકશો.

Hope you find the above websites help improve your knowledge on Satpanth religion.
આશા છે ક તમને, ઉપર જણાવેલ website ઓ, તમારા સતપથં ધમ ુ ં ાન, વધારવામા ં ાન વધક 
સા બત થશે.
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Series 14A & B – Clarification on websites 
mentioned in Series 14 email and typical 

Satpanthi Tactics /  
Series ૧૪ ના બારામા ંચોખવટ અને સતપથંી દાવપેચ – જુરાતી 

ભાષામા ં
19-Jun-2010

Clarification on websites mentioned in Series 14 email and typical Satpanthi Tactics
Series 14 ના email મા જણાવેલ website પર વ  ુમા હતી અને હંમેશના સતપથંી દાવપેચ

I -Websites – Domain Names
I am happy that people have found the website domain name (suggested in series 14 email) useful 
in obtaining historical knowledge of Satpanth. Few people got confused and wanted to check 
whether the contents of websites suggested by in my Series 14 email are written by me. I am sure; 
some self proclaimed experts in computer knowledge would have attempted to spread this 
misinformation (typical taqiyya[1] style).

મને આનદં છે કારણ ક લોકોને, સતપથં ધમ નો ઇિતહાસ ણવા માટ, મારા જણાવેલ (series 14 મા ં
જણાવેલ માણે) website, domain name, નો બુ ઉપયોગ થયો. અ કુ લોકો નો સવાલ હતો ક 
આ website મા ંજણાવેલ મા હતી ુ ંમ લખી છે. અ કુ કો ટુરમા ંકહવાતા િન ણાત લોકો ારા 
ુ ચાર કરવામા ંઆવેલ છે તે ુ ં તીિત થાય છે. (તા કયા[1] દાવપેચ –નીચે 1 ન ંપર ુવો)
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II – Hacking of E-mail / email account હક કર ું
In addition to the above, few days back, some person emailed me claiming that he is the person 
who had hacked my email account. You will recollect that the hacker had sent a mail[2] from my 
account, then. After re-gaining the control of my account, I had sent another mail[3], clarifying the 
whole situation. The person who claims to have hacked my account, claims that he has read all my 
mails and further claims that he will disclose the (non-existent) plot against Satpanth samaj. If this 
claimant person has something genuine to say, then why at the first place did he send a mail[2] 
(after hacking) in my name? He could have sent the mail in his own name. Today he claims that 
he has hacked the account. Tomorrow he will deny and day after tomorrow come up with new 
stories. Let’s also not forget he has already tried to mislead by creating similar e-mail-ids and 
confusing people (typical taqiyya1 style).
તદ ઉપરાતં, થોડા દવસ પહલા, એક ય તએ મને email કર ને જણા ુ ંક મારો email account હક 
(અનાિધ ૃત ર િત પાસવડ તોડ ુ)ં કરનાર ય ત એજ છે. તમને ણ હશે ક થોડા દવસ પહલા 
કોઈ હકર (અનાિધ ૃત ર િત પાસવડ તોડનાર) મારા email account મા ંથી એક email[2] ુ ો હતો. 
મારા ખાતાનો control પાછો મેળ યા બાદ મ એક બીજો email[3] ુ ો હતો મા ંવ  ુ થિતની 
છણાવટ કર  હતી. હવે મારો account હક કરવાનો દાવો કરનાર ય ત એવો દાવો કર છે ક તેણે 
મારા બધાજ email વાં યા છે અને વ મુા ંએમ પણ કહ છે ક સતપથં ધમને બદનામ કરવાનો 
કોભાડં (  હક કત મા ંનથી) નો પરદા ફાશ કરશે. જો આ ુ ંદાવો કરનાર ય તને કઈ સા ુ ંકહ ુ ં
હોય તો તેણે સ ુ થમ (મારા email account હક કરવા પછ ) મારા નામ થી email શા માટ ુ ો. 
પોતાના નામ થી email કૂ  શકતો હતો. આ  દાવો કર છે ક મારો account હક કય , કાલે આ વાત 
થી ફર  જશે અને રોજ નવી નવી ખોટ  વાતાઓ બનતો રહશે. આપડ લૂ ુ ંન જોઈએ ક ામક 
email id ઓ વાપર ને લોકોને મુરાહ અને બેવ ફૂ બનાવનો ય ન આ માણસ કર છે. 
(તા કયા[1] દાવપેચ –નીચે 1 ન ંપર ુવો)
For the benefit of all, I would like to clarify that these domain names (websites) suggested by me 
are meant to be used as pointers to the webpages that are already online and maintained by some 
independent body. When someone logs to the suggested domain (websites), the address bar 
automatically displays the link (URL) of the website which hosts the contents. All this is very 
transparent and anybody can check this to ones satisfaction. The objective of these domain names 
is to help people who are not IT savvy and make the information easily available.
સ ુના ણ ખાતર ચોખવટ ક ું  ંક આ domain name (websites) ફ ત બી webpage તરફ ગળ  
ચ ધવા ુ ંકામ કર છે. આ અ ય webpage કોઈ independent ય તઓ (આપડા સમાજના બહારના) 
ારા બનાવેલ છે. જયાર કોઈ પણ ય ત આ જણાવેલ webpage પર જશે,
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યાર automatically, browser તેમને આવા independentwebsite પર લઈ જશે અને 
તેમ ું address તમે address bar મા ંજોઈ શકો છો. આ બ ુ ં બુ પારદશક પે છે અને કોઈ પણ 
ય ત તે તપાસી શક છે. મારા જણાવેલwebsite નો હ  ુએટલોજ છે ક computer અને internet  
લોકોને ઓ  ંફાવે છે, તેમને સ ુલીયત રહ.

III – Attacks of very personal nature rather than solid intellectual points / વૈચા રક ુ ા કુ ને 
ગત ધોરણે સામે વાળા ય ત પર ુમલો કરવો

Further, frequent mails from some people of Satpanth Samaj categorically pass personal 
derogatory and lowly remarks. It seems they cannot respect a person having a different view 
point. The moment they are left with no point to debate in their favour, these people start targeting 
the other person at personal level. (Again typical taqiyya[1] style). They even go to the extent of 
using abusive and dis-respectful language. Falsely taking names of people, dragging rivals into 
controversy etc is normal for these people. This seems to be their historical pattern of making 
personal derogatory remarks against Narayan Ramji Limbani, Valdas Maharaj, etc.
વ મુા ંસતપથં સમાજના અ કુ લોકો, સોચી સમ ને, પ ટ ર તે, ય તગત અપમાનજનક અન ે
અશોભનીય ટ પણીઓ આપતા હોય છે. ણે પોતાના િવચારથી િવ ખુ િવચાર ધરાવતા લોકોને 
તેવો માન આપી ન શકતા હોય. ચચા િવવાદ મા ંજયાર તેમની પાસે વૈચા રક ૃ ટથી કોઈ ુ ો ન 
હોય યાર તેવો સામે વાળા ય તને ગત ર તે ઉતાર  પડવાના હ થુી ખોટ , અશોભનીય અને 
ુ છ ટ પણીઓ/ ુ ાઓ ર ુ કર ને એ ય તને સમાજમા ં ઉતાર  પડવાની કોિશશ કર 

છે. (તા કયા[1] દાવપેચ –નીચે 1 ન ંપર ુવો)એમની ભાષા પણ યાર અપમાનજનક અનેઅસામા જક 
થઈ ય છે. તેમના ુ મનો ક તેમના િવચાર થી સહમત ન થનાર લોકોના ખોટ  ર તે નામ લઈ 
ને કોઈ પણ સાચા ખોટા પચંમા ંફસાવાના કામ વગેર તો તેમના માટ સહજ છે. આપડા સમાજના 
આ  ધુારક ી યાન  રામ  લી બણી,વાલદાસ મહારાજ વા મહાન લોકોને પણ આવી ખોટ  
ય તગત ટ પણીઓ થી વાર કરવાના યત કરલ છે.

IV – Diverting attention by raising unconnected issues / બનજ ર  અને ુ ય ુ ાથી િવ ખુ 
ુ ાઓ ઉપાડવા

These are the very same people, who by doing so, keep on trying to raise unnecessary and 
unconnected issues at this point of time and divert[1] the attention of the whole samaj away from 
the real issue that is facts about satpanth. They keep on repeating (which gets boring many times) 
things about samaj’s unity, which is a non-issue here. Both samaj’s are different. There is no 
question of breaking the samaj. Some Satpanthis might have wrongly entered Sanatan samaj, but 

Series 14, 14A & 14B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Series 14, 14A & 14B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Link: http://www.realpatidar.com/series14ab 
email: mail@realpatidar.com

Page 5 of 13

realpatidar.com ારાર automaticallautomaticall

                                                                                                                              realpatidar.com



the process of identifying and removing them has started and soon they will be weeded out of 
Sanatan samaj. The real problem is that people who get attracted towards Satpanth dharm falsely
believing it to be a Hindu dharm, needs to be educated about. That is the need of time.
આવા લોકો જયાર પણ સતપથં ધમ પર ચચા થતી હોઈ છે તે વખતે બનજ ર  અને ુ ય ુ ાથી 
િવ ખુ કોઈ પણ અ ય ુ ો[1]ઉભો કર , રુા સમાજ ુ ંધન સતપથં વા જ ર  ુ ાથી ુ ર કર 
છે. સમાજની એકતા નો ઢ ગ ભરલી વાતો વારમ વાર કરતા રહ છે,  ઘણી વખતે કંટાળા જનક 
થઈ ય છે. સમાજની એકતા કોઈ ુ ો નથી. બ ે સમજો ુદ  છે જ. સમાજને તોડવાનો  ા ં
છે. અમક સતપથંીઓ ખોટ  ર તે સનાતન સમાજમા ં સુી આ યા છે,પણ તેવા લોકોને શોધીને બહાર 
કાઢવાની યા ુ ુ થઈ ગઈ છે અને જ દ  થી તેમને બહાર કાઢ  નાખવામા ંઆવશે. ખરો ુ ો તો 
સતપથં ધમને ગલત ફહમી થી હ ુ  ધમ સમ  તેનાપર િવ ાસ કુનાર લોકોને ણકાર  આપીને 
ચેતવવાનો છે. આ સમયની માગં છે.

V- Imamshah books / ધાિમક ુ તકો
This problem gets aggravated by the fact that Satpanth samaj practices Taqiyya[1], which enables 
it to hide their real identity and faith. Else there is no reason, (in light of claims made by many that 
Satpanth samaj has introduced radical changes) why would they still stick by Imam Shah. (Read 
the samaj’s history to understand the foregoing statement.) The claims that books and rituals have 
been changed are just to fool and attract people towards it. Nomenclature have been changed and 
but kept identical to the fundamentals of Satpanth[1]. Unfortunately they could not find a 
replacement of Imam Shah and Pirana, else no wounder they would have changed that also.
હાલની પ ર થિતને ચતા જનક બનવા પાછળનો ુ ય કારણ છે ક સતપથં સમાજ તા કયા[1] પળે 
છે, ના થક  તેવો પોતાની સાચી ઓળખ અને ા પાવે છે. નહ તર તમેને કોઈ યાજબી કારણ 
નથી (સતપથં ધમમા ં ળૂ તૂ ધુારા થઈ ગયા છે, કહનાર લોકો ની વાત ને અ લુ ીને) ક નાથી 
તેમને ઈમામ શાહ ને પકડ  રાખવો પડ. (આ વા ને સમજવા સમાજના ઇિતહાસ વાચંો). ધાિમક 
ુ તકો અને ર ત રવાજો બદલવાનો દાવો કરવો એ ફ ત લોકોને બેવ ફૂ બનાવીને તેમને સતપથં 

ધમ તરફ આકષવા ના ય ન િશવાય કઈ નથી. નામ બદલા યા છે પણ સતપથં ધમના પાયા 
સાથે મળતા ુળતા[1] છે.અભા યવશ તેમને ઈમામ શાહ અને પીરાણા ને મળ ુ ં ુળ ુ ંકઈ મ ુ ં
નહ , નહ  તર તેણે પણ બદલાવી નાખત.
The books which were practiced for centuries together were discarded, just because the Islamic 
element was very clear there. How can a religion of more than 500 years old have its religions 
books which are just few years old? Some over smart people on their side even go to the extent 
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saying that old books never existed. Do they think that the samajs of both sides are fool? This is 
nothing but a childish argument. Nobody buys their argument. Similarly, by calling a “Kabar” as 
“Samadhi” does not make it a “Samadhi”. By calling a “dargah” as “Prerna Pith”, does not make 
it so. Atharv Veds which they follow is also corrupted[4].
સદ યોથી વપરાતી અને ૂ તી સતપથં ધમની ુ તકોને ર  કર  નાખી, કારણ ક આવી પ તાકોમા ં
ઇ લામનો ુ વ ચોખી ર તે દખાઈ આવે છે. ૫૦૦ થી વ  ુવષ ુના ધમની ધાિમક ુ તકો કવી 
ર તે અ કુ વષ  ુનીજ હોય? સતપથં સમાજના અ કુ અિત હોિશયાર લોકો તો યા ં ધુી ખો ું બોલી 
ય છે ક આવી કોઈ ુ તકો હતીજ નહ . ુ ંબ ે સમાજના લોકો બેવ ફૂ છે? ક પછ  તેમને બેવ ફૂ 

બનાવામા ંઆવે છે. આ તો છોકર ુ  વી વાત છે. આવી વાતને કોઈ સાભંળ ુ ંનથી. તેવીજ ર તે 
“કબર” ને “સમાધી” નામ આપવાથી સમાધી નથી બની જતી. “દરગાહ” ન ે“ ેરણા પીઠ” કહવાથી 
“દરગાહ” માટ  નથી જ ુ.ં અથવ વેદ[4],  તેવો મને અને પળે છે, તે પણ વટલાયેલો છે.
VI – Malicious intent by false propaganda / ખોટ  ર તે રુાવા બદલવા
Not only is this, but fresh attempts to change the age old, time tested, proofs still attempted. Few 
days back some people tried to replace the meaning of Satpanth[5] on Wikipedia. You can see the 
whole trail of the attempt 
here http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Satpanth&action=history. (Though at present (14-
Jun-2010 10:00AM IST) http://en.wikipedia.org/wiki/Satpanth displays the correct meaning, you 
can see the attachments with this email to understand the changes made at http://en.Wikipedia.org)
These very same people have uploaded completely wrong information on about “Kutch Kadva 
Patidar”[6]. The list is endless. Some of the points you can see 
on http://issuu.com/patidar realpatidar.com and many will follow, by my emails. I would not be 
surprised, if someone alleges that I was behind these changes. (If done, then remember 
taqiyya[1] will be practiced here also). People who put trust on these people should beware. Nobody 
knows how true, the proofs are, that are presented. Most probably they are fabricated. Samaj has 
witnessed this in our recent history.
આટ ુજં નહ , ઐિતહાિસક રુાવાઓ ને વટલાવા ુ ં નવી કોશી ુ ં થઈ રહ  છે. થોડા દવસ 
પહલા internet ના Wikipedia પર જણાવેલ સતપથં[5]ધમનો મા હતી/ અથ બદલવાનો ય ન કય  
છે. તેમના કોિશશ નો રુો લી ટ તમે 
અહ http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Satpanth&action=history જોઈ શકો છો. જો ક હાલ 
માં (14-Jun-2010 10:00AM IST) ) http://en.wikipedia.org/wiki/Satpanth પર ખર  મા હતી મળે છે. 
તમે આ email સાથે જોડલ બે file ને વાચંી ને સમ  શકશો કhttp://en.Wikipedia.org ના website પર 
બદલાવીને ુ ંલખવાનો યાસ થયો હતો. આજ લોકો ારા પર “Kutch Kadva Patidar”[6] ના બારમા ં
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ત ન ખોટ  મા હતી આપેલ છે. આવા અધમ ૃ યોની ચુી બ ુ લાબંી છે. અ કુ વાતો 
તમને http://issuu.com/patidar realpatidar.com પર વાચંવા મળશે અને ધીર ધીર બી  ઘણી વાતો 
તમને email ારા મળશે. જો કોઈ ય ત મારા પર આ ેપ કુ ક ુ ંઆ બધા બદલાવ પાછળ ,ં

તો મને તે ુ ંઆ ય નહ  થાય. (જો આ ુ ંથાય તો સમજજો ક તા કયા[1] પાળવામા ંઆવેલ છે.)  
લોકો આવા લોકો પર િવ ાસ કુ છે તેવા લોકોને ચેત ુ ંજોઈએ કારણક કોઈને ખબર નથી ક તેમના 
ારા ર ુ થતા રુાવા કટલા સાચા છે. રુાવા ખોટા અને ચેડા કરલા હોવાના રૂ  શ તા છે.આપડા 
સમ  તેના ઇિતહાસમા ંઆ વાત નો અ ભુવ કરલ છે.

APPEAL – THOUGHT PROVOKING / િવચાર માગં ુ ંએક અપીલ
But I wounder, why some people get so fearful and angry, when mirror of history is put before 
them. I think instead of denying the facts, they should openly accept the facts. Only then they will 
get respected in the society.
I have no rivalry against anybody. Nor do I have any sort of personal interest. I work only with the 
single aim of providing people with the information and thus educating them. If I had any personal 
interest, then I would have disclosed my true identity. I do not use somebody else name. “Real 
Patidar” is my pen name.
મને િવચાર આવે છે, અ કુ લોકોને ઇિતહાસ પે આર શો બતાવીએ, તો શા માટ ઘબરાય છે અને 
ુ સે થઈ ય છે. ઇિતહાસ તો ઇિતહાસ છે. મને લાગે છે ઇિતહાસને ુ ંકરાવાના બદલે તેને ુ લે 

આમ વીકાર  લેશે તોજ લોકો તેમને માન સ માન આપશે.
મારો કોઈ પણ સાથે ગત વેર નથી અને મને કોઈ પણ ગત વાથ નથી. ુ ંએકજ મકસદ થી 
કામ ક ું છે અને તે છે લોકોને સાચી મા હતી આપી ને તેમને ગ ુક કરવા. મને કોઈ ગત વાથ 
હોત તો માર  સાચી ઓળખ આપત. ુ ંકોઈ બી ુ ંનામ નથી વાપરતો, Real Patidar મ ું ઉપનામ 
છે.
Real Patidar
—————————————————————————————————————–
[1] See – http://www.realpatidar.com/a/series13 http://issuu.com/patidar/docs/series_13_-
taiqyya_and_its_use_by_pirana_satpanth?mode=a_p
[2] See – http://www.realpatidar.com/a/oe3 http://issuu.com/patidar/docs/oe3_-attachment_-
chhama_maafi
[3] See – http://issuu.com/patidar/docs/oe3_-imam_shah_bava_sathe_ni_varta_laap
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[4] See 
– http://www.realpatidar.com/a/series9 http://issuu.com/patidar/docs/atharv_ved_shlok_comparis
on_-d
[5] See – Page 2 of http://www.realpatidar.com/a/series3 http://issuu.com/patidar/docs/series_3_-
pirana_s_akhand_jyot_-4?mode=a_p
[6] See – http://en.wikipedia.org/wiki/Kutch_kadva_patidar 
and http://en.wikipedia.org/wiki/Kutch_kadwa_patidar

Download / Print / View full article, with attachments [Best Option]:
http://www.box.net/shared/5k70un33s5
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